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ČERVENEC a SRPEN 2022
Zámek Sychrov je otevřen denně od 9 do 16:30 hodin.
(20. 8. je areál i zámek pro veřejnost uzavřen)
Novogotický klenot Rohanů

(Základní prohlídkový okruh)
Původní zámecké interiéry obsahující soukromá apartmá
majitele zámku a jeho rodiny a reprezentačí prostory.

Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových

Prohlídka interiérů druhého patra východního křídla zámku
nabízející návštěvníkům např. pánské hostinské apartmá,
orientální salon, kardinálský pokoj, soukromé apartmá Gabriely
z Rohanu, kabinet kuriozit, soukromé apartmá Arthura Karla
Benjamina Rohana a další.

Prohlídka s princeznou

Prohlídka především pro dětské návštěvníky trvá cca 25 minut
a zahrnuje nejkrásnější soukromé a reprezentační místnosti. Prohlídka je vedená princeznou, která zábavnou a nenáročnou formou
seznámí děti s tím, jak se dříve princům a princeznám na zámku žilo.

Zlatý poklad

Trezorová místnost s kolekcí vzácných předmětů
ze sychrovských sbírek a sbírkou šperkařských plastik
z dílny českého umělce Františka Khynla.

Zámecký areál

Zámecký park je otevřen denně od 9 do 18 hodin.

Ze života Medvědího klanu

Výstava obrázků v zámeckém sklepení představující život medvědů
z Medvědího klanu, jejich záliby a svátky.

Sychrovským parkem

Hra určená pro malé i velké, která Vám zpříjemní čas plněním
nejrůznějších úkolů v zámeckém parku.
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Výstava – České korunovační klenoty na dosah

1. 6. – 31. 7. v zámecké konírně
10:00 – 16:30 (denně kromě pondělí)
Společnost Putovní výstavy CZ představí na zámku Sychrov unikátní
výstavu v nové podobě. Do Libereckého kraje se po 5 letech vrací
doposud nejúspěšnější putovní výstavní projekt v ČR. Mistrovskou
repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně
možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla
a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech
stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě
i s korunovačním mečem.

Divadelní představení – Zdravý nemocný

1. 7., 2. 7. v zámeckém areálu
20:30
Klasická komedie o nejslavnějším hypochondrovi všech dob.
Vážený pan Argan kromě toho, že je hypochondr, je navíc velký
lakomec. Nic není důležitější, než mít všechny svoje diagnózy pod
kontrolou a ještě k tomu za léčbu co nejvíce ušetřit. Neváhá proto
zajít tak daleko, že je ochoten obětovat štěstí své jediné dcery. Své
blízké šikanuje takovým způsobem, že celá rodina musí sehrát
komedii, aby hypochondra navždy vyléčila.
V tento den je zámecký areál uzavřen.

Muzikál – Děti ráje

15. 7. v zámeckém areálu
20:00
Výpravná koncertní open air verze nejúspěšnějšího českého HIT
muzikálu Sagvana Tofiho DĚTI RÁJE přijíždí za Vámi! Přijďte si užít
léto a připomenout si atmosféru legendárního představení, které
pravidelně končí aplausem ve stoje. V podání hlavních představitelů
zazní nejlepší písně z muzikálu ( „Decibely lásky“, „Pár přátel“,
„Poupata“, „Céčka“, „Nonstop“ a mnohé další). Trocha romantiky,
maličko nostalgie, humor, zábava, ale i nadhled, to všechno
a mnohem víc jsou vaše DĚTI RÁJE.
V tento den je zámecký areál uzavřen.
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Muzikál – Rebelové

16. 7. v zámeckém areálu
20:00
V nádherném prostředí zámku Sychrov můžete zažít krásný,
romantický večer s hity filmového retro muzikálu REBELOVÉ z dílny
Filipa Renče a Zdeňka Zelenky. Jde o romantický muzikál s hity
šedesátých let podle stejnojmenného filmu. V roce 2003 byl muzikál
uveden v komorní verzi v Divadle Broadway a nyní bude
v premiérové podobě koncertní verze uveden na letních scénách
Kultury pod hvězdami. Nenechte si ujít příběh jedné velké lásky
zasazený do léta roku 1968 a přijďte si s námi zazpívat všem známé
písně jako: „Š-š-š“, „Pátá“ nebo „Gina“ a mnoho dalších.

Muzikál – Kleopatra

17. 7. v zámeckém areálu
20:00
Kleopatra je původní český muzikál, pojednávající o životě
Kleopatry VII., poslední egyptské panovnice. Mezi dalšími
historickými postavami diváci uvidí i dva Kleopatřiny osudové muže
– Ceasara a Marca Antonia. Máte možnost si vychutnat neobyčejný
příběh ženy, jež vládla Egyptu až do jeho obsazení Římem. Hudbu
k muzikálu složil Michal David, autory libreta, scénáře a textů jsou
Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická a Lou Fanánek Hagen. Režisérské
taktovky se ujal Filip Renč.
V tento den je zámecký areál uzavřen.

Skotské hry

20. 8. v zámeckém parku
22. ročník festivalu skotské kultury. A na co vše se mohou
návštěvníci těšit? Například na skotské těžkoatletické soutěže,
skotskou a irskou hudbu, tance, historické ukázky, středověká
řemesla, sokolnické ukázky, golfové ukázky, dětské soutěže
a mnoho dalšího.

